
แบบฟอรมตรวจสอบวิทยานิพนธ     
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

[นักศึกษาที่สอบวทิยานิพนธแลว  ใหกรอกแบบฟอรมนี้สงมาพรอมกับวทิยานิพนธที่บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือใหตรวจสอบรูปแบบการพิมพ] 
---------------------------- 

 (นาย/นาง/นางสาว)………………………………..……….รหัสประจําตัว…………………..…….หลักสูตร……………………….……………………........ 

สาขาวิชา.................……………………ขอสงวิทยานิพนธ  จํานวน…………..หนา (นับจากบทที่1-หนาสุดทาย หรือถึงหนาประวัติผูเขียน(ถามี) 

ไดตรวจสอบความถูกตองและปฏิบัติตามหัวขอตอไปนี้  เรียบรอยแลว  คือ 
.....1. ชื่อวิทยานิพนธ  ทุกแผนที่ปรากฎทั้งในปกนอก ปกใน ใบรับรอง บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ    
         มีขอความตรงกัน  และตรงกับเคาโครงที่เสนอไว 
.....2. ตรวจสอบปกทุกปก 

         จัดรูปแบบการพิมพ ช่ือวิทยานิพนธ เหมือนกัน ท้ังจํานวนแถว  แบบและขนาดของตัวอักษร  

            (ภาษาอังกฤษใชตัวพิมพใหญทุกปก ยกเวนศัพทเฉพาะที่ตองพิมพตัวเขียนเล็ก)      
         ชื่อวิทยานิพนธฯ ยาวเกิน 2 บรรทัดขึ้นไป จัดรูปแบบลักษณะสามเหลี่ยมกลับหัว คือ  

.....3. ตรวจสอบความถูกตองของการพิมพชื่อเหลานี้แลว 

        คํานําหนาชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ท้ังภาษาไทยและอังกฤษ ถูกตอง รวมทั้งการสะกดคําตรงกันกับขอมูลในทะเบียน  
            ประวัติของสํานักพัฒนาและบริหารวิชาการ 

        ชื่อปริญญา  สถาบัน  สาขาวชิา  ท่ีปกทุกปก  ใบรับรอง  บทคัดยอท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   

            (ชื่อปริญญา สถาบัน สาขาวิชาที่สวนลางของปกทุกปก ลดขนาดอักษรลงขนาดเล็กกวาชื่อวิทยานิพนธ  1 ระดับ) 

.....4. ตรวจสอบความถูกตองของคํานําหนานาม (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) หรือ ตําแหนงทางวิชาการ  ชื่อ สกุล  อาจารยท่ีปรึกษาฯ    

        คณบดี  ในใบรับรองและในบทคัดยอท้ังภาษาไทยและอังกฤษ 
.....5. ตรวจสอบป พ.ศ.  ค.ศ. (หมายถึงปท่ีสําเร็จการศึกษา) 

.....6. ตรวจสอบรูปแบบการพิมพบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และหนาแรกของบทคัดยอจะไมพิมพอักษรลําดับหนา 

.....7. คําอุทิศและกิตติกรรมประกาศมีเนื้อความไมเกินอยางละ 1 หนา (คําอุทิศมีหรือไมมีก็ได)  ลงชื่อนักศึกษาในกิตติกรรมประกาศ    

         ไมใสคํานําหนานาม  
.....8.  ตรวจสอบการใสลําดับพยัญชนะ ก  ข  ค…….. หรือเลขโรมัน(กรณีพิมพเปนภาษาอังกฤษ) ตั้งแตหนาบทคัดยอภาษาไทยเปนตน  

         มา  จนถึงหนาสุดทายกอนขึ้นบทที่ 1  โดยทุกหนาแรกของบทคัดยอภาษาไทย/อังกฤษ คําอุทิศ(ถามี) กิตติกรรมประกาศ และ  

         หนาแรกของทุกสารบญัไมใสอักษรลําดับหนา 
.....9.  ตรวจสอบสารบัญทุกประเภท  ชื่อบท  ชื่อหัวขอ  ชื่อตาราง ชื่อภาพ  เลขลําดับหนา  ตรงกันและมีขอความเหมือนกันระหวาง  

         ในสารบัญกับในเลม  กรณีมีสารบัญตารางภาคผนวกหรือสารบัญภาพภาคผนวกไดรวมอยูในสารบัญตารางหรือสารบัญภาพแลว   
          (ถาไมจําเปนไมควรจัดทําสารบัญตารางภาคผนวกหรือสารบัญภาพภาคผนวก) 

..…..10. ตรวจสอบการใส หรือไมใสหัวขอยอย(เชน 1.1 หรือ 1.1.1)  (ถาไมจําเปนไมควรใสหัวขอยอยในสารบัญ) 

           ไมใสหัวขอยอยในสารบัญ ตรวจสอบทุกบทแลว 
           ใสหวัขอยอยในสารบัญ และใสทุกบทที่มี  ตรวจสอบทุกบทแลว 

......11. ตรวจสอบสิ่งเหลานี้แลว คือ 

 การตั้งคาหนากระดาษเทากัน สมํ่าเสมอกันทุกหนา และใชกระดาษขาว ชนิดไมต่ํากวา 80 แกรมทั้งหมด   
       รูปแบบการพิมพบทที่  หวัขอใหญ  หัวขอยอยระดับที่ 1 หัวขอยอยระดับที่ 2 …3 (การใชขนาดอักษร  การใชตัวหนาหรือ 

               ไมหนา การยอหนา การเวนระยะบรรทัด) พิมพเปนระบบเดียวกัน สมํ่าเสมอ ท้ังเลม    

         ขึ้นบทใหมทุกบท  หนาแรกไมใสเลขลําดับหนา   หนาท่ีใสเลขลําดับหนา เลขอักษรเปนแบบและขนาดเดียวกันทั้งหมด  จุดที่

พิมพเลขหนาไดพิมพจุดเดิมสม่ําเสมอเทากันทุกหนา  

  วิทยานิพนธ/รายงานการศึกษาอิสระที่พิมพเปนภาษาไทยและมีภาษาอังกฤษแทรก ใหใชตัวพิมพ แบบ  EucrosiaUPC    

               หรือ AngsanaUPC หรือ  Angsana New อยางใดอยางหนึ่งตลอดทั้งเลม  
             วิทยานิพนธ/รายงานการศึกษาอิสระที่พิมพเปนภาษาอังกฤษทั้งเลม ใหใช  Times New Roman   

บว.29 



 2 

.....12. ตรวจสอบตาราง 

             ตารางที่มีเนื้อหาไมเกิน 1 หนา ไดพิมพในหนาเดียวกัน (แยกพิมพตารางมากกวา 1 หนา เฉพาะตารางที่มีเนื้อหายาวเกิน 

                1 หนา เทานั้น) 
        กรณีชื่อตารางยาวเกิน 1 บรรทัด อักษรตัวแรกของบรรทัดที่ 2 ขึ้นไปพิมพตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อตารางในบรรทัดแรก 

        ตารางที่มีตอหนาท่ี 2  ทุกหนาท่ีตอ ไดพิมพท้ังลําดับที่ของตารางและชื่อตาราง  จบชื่อตารางพิมพคําวา (ตอ)     
               หรือ (Cont.) กรณีท่ีพิมพวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ 

…….13. ตรวจสอบภาพ 
 ลําดับที่และชื่อภาพทุกภาพพิมพไวใตภาพ 
 กรณีชื่อภาพยาวเกิน 1 บรรทัด อักษรตัวแรกของบรรทัดที่ 2 ขึ้นไป  พิมพตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อภาพในบรรทัดแรก 

            กรณีภาพตอเนื่อง (มีภาพเกิน 1 หนา) พิมพลําดับที่ภาพและชื่อภาพท่ีหนาแรกของภาพ  และทุกหนาท่ีตอไดพิมพท้ังลําดับ  

               ท่ีของภาพและชื่อภาพ  จบชื่อภาพพิมพคําวา (ตอ)  หรือ (Cont.) กรณีท่ีพิมพวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ 
.....14. เอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม 

 ใชแบบที่ 1 ทุกรายการ โดยเปน    บรรณานุกรม     เอกสารอางอิง 

 ใชแบบที่ 2 ทุกรายการ และเปนเอกสารอางอิง 

 ตรวจสอบรูปแบบการพิมพในเนื้อเรื่องกับทายเลมแลว  ถูกตองและสอดคลองกัน 

            หนาแรกไมพิมพเลขลําดับหนา 

 ตรวจสอบรูปแบบการจัดเรียงและพิมพอางอิงทายเลมแลว รวมทั้งการใชและการเคาะวรรคตามหลังสัญญลักษณ 
               .  ,  :  ;   การใชหรือไมใชตัวหนา ตัวหนาเอนหรือไมเอน  ถูกตองทุกรายการแลว  

        กรณีท่ีมีผูแตงคนเดิม แลวขีด         .  ไดขีดเทากันทุกรายที่มีขีดจุด  (ไมใช ............) 

 ขึ้นหนาใหมท่ีผูแตงคนเดิมแลวขีด        .    ไดพิมพคําเต็ม  ไมใช         .  (ถามี) 
    กรณีพิมพสุดหนากระดาษ  ไดยกรายการไปพิมพหนาถัดไป  ไมพิมพรายการผูแตงแยกหนา   

.....15.  ภาคผนวก   
           แผนแรกพิมพคําวา ภาคผนวก(นับหนาแตไมใสเลขลําดับหนา)  หนาถัดไปไดพิมพเลขลําดับหนาแลวและพิมพเลขลําดับ  

              หนาจนจบเลม   
           กรณีมีภาคผนวก  ก  ข  ค.... นับหนาแตไมพิมพเลขลําดับหนา หนาถัดจากภาคผนวก ก  ข  ค.........พิมพเลขลําดับหนา  

              แลว  และพิมพเลขลําดับหนาจนจบเลม   

.....16. กรณีวิทยานิพนธ มีมากกวา 160 หนา  พิมพแบบ 2 หนา (ตั้งแตบทที่ 1- หนาสุดทาย) 
     หนาเหลานี้  อยูท่ีหนาเลขคี่ท้ังหมดแลว  คือ  ขึ้นบทใหมทุกบท   เอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม  ภาคผนวก  ภาคผนวก    

              ก  ข  ค....  ประวัติ(ถาใส)  โดยหนาท้ังหมดเหลานี้ไมพิมพเลขลําดับหนา 
        หนาท่ีวางคือหนากอนที่จะขึ้นบทตอไป ซึ่งไมมีเนื้อหาที่จะพิมพ  ไดนับหนาแตไมพิมพเลขลําดับหนา 

 หนาภาคผนวก ก  ข  ค....(กรณีมี)ซึ่งเปนหนาเลขคี่  ไดนับหนาแตไมพิมพเลขหนา และดานหลังของหนา 

                ภาคผนวก ก  ข  ค.... ซึ่งเปนหนาเลขคูไดนับหนาแตไมพิมพเลขลําดับหนาและไมพิมพขอความใดๆ   

 เนื้อหาในภาคผนวกไดพิมพดานหลังดวยแลว   

.....17. กรณีใสประวัตินบัหนา(เลขคี่)  แตไมพิมพเลขลําดับหนา   
   

        
(ลงช่ือ)..........................................นักศึกษา 

(.......................................) 
โทร........................................... 


